Indboforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: PenSam Forsikring A/S
Produkt: Indboforsikring

FT-nr.: 53053

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores indboforsikring. Du kan se mere om forsikringen og øvrige betingelser på pensam.dk.
Hvis du indhenter et tilbud fra PenSam Forsikring, vil du også i tilbuddet samt i den medfølgende folder Værd at vide om forsikring kunne
læse relevante informationer om din kommende forsikring.
Vælger du at oprette en forsikring hos PenSam Forsikring, vil du i betingelserne og policen, der tilsammen udgør aftalen med PenSam
Forsikring, kunne læse alle vilkår for din forsikringsaftale.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen er en privat skades- og ansvarsforsikring

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Standarddækning



Forsæt og grov uagtsomhed. Særlige regler
for en skadevolder under 14 år eller en
person, der har mistet evnen til at handle
fornuftigt



Ansvar for skade som følge af forurening af
eller igennem luft, vand eller jord



Skade eller ansvar for skade som følge af
krig, krigslignende forhold, oprør, borgerlige
uroligheder, stormflod, jordskælv og andre
naturkatastrofer



Skade eller ansvar for skade, der indtræder
som en direkte eller indirekte følge af
terrorhandlinger udført ved brug af nukleare,
biologiske, kemiske eller radioaktive våben

Forsikringen omfatter forsikringstager, dennes
husstand og fastboende hushjælp. Dele-, pleje- og
aflastningsbørn er omfattet.

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

Indbo:
Brand
Kortslutning
Færdselsuheld
Udstrømning af væsker
Storm, oversvømmelse
Køle- og dybfrostskade
Pludselig skade
Indbrudstyveri
Simpelt tyveri - uden for bygninger
Simpelt tyveri – biler m.m.
Røveri, overfald, åbenlyst tyveri
Hærværk
Vandskade på lejers genstande
Bagageforsikring
Ansvarsforsikring:
Juridisk erstatningsansvar
Skade forvoldt af små børn
Gæstebudsskader

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?



Ved forældres hæftelsesansvar for skade
forvoldt af børn mellem 14 og 18 år dækkes
op til 7.500 kr.

Retshjælpsforsikring



Forsikringsydelsen er begrænset af den i
policen anførte forsikringssum og de
maksimale beløb, der er anført i betingelserne



Erstatningen indskrænkes forholdsmæssigt
eller bortfalder, hvis der er dækning for
samme skade i andet selskab efter reglerne
om dobbeltforsikring



Se betingelserne for alle begrænsninger

El-skadedækning
Cykeldækning
Psykologisk krisehjælp
ID-forsikring

Tilvalg til standarddækning

✓
✓
✓
✓
✓

Elektronikforsikring
Golfdækning
Glas- og sanitetsforsikring
Udvidet vandskade
Årsrejseforsikring Verden

✓
✓
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Nedenstående liste er eksempler. Se
forsikringsbetingelserne for det fulde overblik over
undtagelser.

Rejseafbestillingsforsikring
Skiferie erstatningsrejse inkl. Dækning
for forsinket skiudstyr
2.0

Hvor er jeg dækket?

✓
✓

Forsikringen dækker i Danmark (bortset fra Færøerne og Grønland)

✓
✓
✓
✓
✓

Pludselig skade dækker i Danmark og under rejser i udlandet af op til 60 dages varighed

Ansvars- og retshjælpsforsikring dækker i Danmark. I resten af verden inkl. Færøerne og Grønland dækker
forsikringen op til 3 mdr. fra afrejsedato
Årsrejseforsikring dækker private ferierejser i udlandet af op til 60 dages varighed
Dækning under årsrejseforsikring bortfalder for den del af rejsen, der varer ud over 60 dage
Elektronikforsikring dækker i Danmark og under rejser i udlandet af op til 60 dages varighed
Glas- og sanitetsforsikring dækker i forsikringstagers helårsbolig

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du har pligt til at betale præmien/forsikringen til tiden
Du skal straks melde en skade til PenSam Forsikring
Du skal sandsynliggøre/dokumentere tyveriet/skaden
Du skal så godt, du kan, forsøge at afværge eller begrænse tyveriet/skaden
Du må ikke fjerne beskadigede genstande, før skadeopgørelsen er afsluttet
Hvis PenSam beder om det, skal du udlevere en fortegnelse over det skaderamte
Du har pligt til at oplyse PenSam Forsikring om ændringer og/eller forhold, der har betydning for forsikringen

Hvornår og hvordan betaler jeg?

-

Præmien skal betales ved forsikringens ikrafttræden

-

Du kan betale årligt, halvårligt eller månedligt

Du kan betale via Betalingsservice, som vi kan tilmelde ved aftalens indgåelse, eller du kan få tilsendt et
indbetalingskort

Hvornår starter og slutter dækningen?

-

Dækningen træder i kraft fra den aftalte dato
Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og løber, til en af parterne opsiger aftalen med 1 måneds varsel til den
årlige fornyelsesdato

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-
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Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt til PenSam Forsikring
Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned

2.0

